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KONTRAKT FOR KJØP AV HMS - TJENESTER 

 
1.AVTALEPARTER 

Helsehuset SALIS AS (som leverandør) og Lebesby kommune   
 (heretter benevnt bedriften) har inngått avtale for alle bedriftens ansatte – uansett 
tilsettingsform.   
 

Partene: 
Bedriften: Lebesby kommune 
Daglig leder: Harald Larssen 
Telefon: 95 89 95 85 
Org.nr.:  
Adr: postboks 38, 9790 Kjøllefjord 
E-post: harald.larssen@lebesby.kommune.no 
 
 
Helsehuset SALIS avd. NORD 
Telefon 47314433 
Kontaktpersoner: Beatrix Arbman/ Åsmund Nyhus 
Org.nr. 984 242 557  
Postboks 295, 9811 Vadsø 
E-post: beatrix@salis.no aasmund@salis.no 
 

 
 

2.OMFANG 
 

Kontrakten omfatter tjenester til alle bedriftens ansatte. 
 

3.ANSVAR 
 
Helsehuset SALIS AS forplikter seg til å: 
Utføre sin virksomhet i samsvar med arbeidsmiljøloven, tilhørende forskrifter og 
etter faglige og etiske retningslinjer for utførelsen av arbeidet. 
 
Sette seg spesielt inn i hvilke lover og retningslinjer som retter seg spesifikt mot 
bedriften, og gi skriftlig tilbakemelding om hvilke tiltak bedriften bør/skal følge opp 
som en følge av pålegg i HMS – lovgivningen. 
 
Levere tjenester og produkter i tråd med referansene i denne kontrakt. 

 
Bedriften forplikter seg til å: 
Legge forholdene til rette slik at Helsehuset SALIS AS kan utføre sitt arbeid i henhold 
til pkt. 3. 
Gjennomføre en kartlegging hvert år med bistand fra Helsehuset SALIS for å avklare 
status på det systematiske HMS-arbeidet. 
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Sørge for at det i samarbeid med Helsehuset SALIS settes opp en plan for 
bedriftshelsetjenestens arbeid de neste to til tre årene. Ref pkt 5 
Sørge for at Helsehuset SALIS har en oppdatert oversikt over bedriftens 
kontaktperson med kontaktinformasjon, antall ansatte og oversikt over 
nyansettelser. 
 
4.PRISER: 
Priser fastsettes ut fra årlig samarbeids/samhandlingsplan som lages hvert år etter et 
møte med daglig leder/HMS-ansvarlig i bedriften, se punkt 5. Prisen er for tiden          
61 000.-  i årlig tilknytningsavgift for bedrifter med 165 ansatte. For uttak av tjenester 
betales det kr 1.250.- pr time inklusive reisekostnader. Legetimene betales med 
1550.- pr time inklusive reisekostnader.  
 
Tilknytningsavgiften dekker den lovpålagte samarbeidsavtalen med godkjent 
bedriftshelsetjeneste, årlige rapport samt tilgang til vår tverrfaglige kompetanse med 
48 timers responsgaranti.  Kundebedrifter vil kunne få svar på enkle henvendelser på 
telefon/mail som en del av tilknytningsavgiften. 

     
 

5.SAMARBEIDSPLAN OG HANDLINGSPLAN 
Det utarbeides samarbeidsplan og årlig handlingsplan for bedriftshelsetjenesten slik 
det fremgår av forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste. Se 
vedlegg. 
 
6.BETALINGSBETINGELSER 
Alle tjenester faktureres etterskuddsvis påfølgende måned.  Medlemsavgift 
faktureres forskuddsvis når avtalen underskrives og deretter i januar hvert år. 

 
7.TAUSHETSPLIKT 
Helsehuset SALIS AS har taushetsplikt hva angår opplysninger av konfidensiell 
karakter om bedriften og dens ansatte. 

 
8.SKRIFTLIG MATERIALE 
Bedriften har fullt eierskap til rapporter og skriftlig materiale. Helsehuset SALIS AS 
kan kun bruke rapporter og skriftlig materiale overfor en tredjepart når dette er 
godkjent hos oppdragsgiver, eller materialet er anonymisert.  
 
Den enkelte ansatte kan få tilgang til egne opplysninger i henhold til gjeldende 
lovverk. 

 
9.TVISTER 
Tvister som måtte oppstå i tilknytning til denne avtalen skal søkes løst ved 
forhandlinger. Dersom forhandlinger ikke fører frem, skal tvisten løses ved vanlig 
rettergang. En tvist skal av begge parter anlegges for Kristiansand Tingrett, som 
settes som verneting. 

 
 10. FORCE MAJEURE. 



I tilfelle av force majeure – herunder streik eller lockout, bortfaller Helsehuset SALIS 
AS og bedriftens forpliktelser så lenge tilstanden varer. For forståelse av force 
majeure legges norsk rettspraksis til grunn. 

 
 11.REKLAMASJON/GARANTI 

Helsehuset SALIS AS er ansvarlig for at tjenesteleveransen er i samsvar med kontrakt. 
Påklages feil eller mangler i henhold til kontrakten skal dette rettes innen rimelig tid.  

 
 12. AVVIK – ENDRINGER 

Alle avvik/endringer fra denne kontrakt må nedtegnes skriftlig og undertegnes av 
partene. 

 
 13.OPPSIGELSE/FORLENGELSE. 
 Varigheten av samarbeidet gjelder fra (dato) og til den sies opp av en av 
   partene. Denne kontrakten gjelder fra den dato den skrives under av begge parter. 

Oppsigelse skal meldes skriftlig med 3 måneders varsel, og kan sies opp med virkning 
fra januar eller juli hvert år. 
Kontrakten kan sies opp av begge parter med øyeblikkelig virkning, hvis en av partene 
misligholder sine plikter vesentlig. 

 
14. KONTRAKTSADMINISTRASJON. 
All korrespondanse som berører denne kontrakt, inkludert fakturaer og 
tjenesteutføring skal sendes til:   
Helsehuset SALIS AS 
Åsmund Nyhus 

 Storgaten 2 
Postboks 88 

 4791 Lillesand 
 Mobil 90669844 
 E-post: aasmund@salis.no 
 

 
 
 
Kontrakten gjelder fra: 01.01.2017 

 
 
 
 
 

 
Harald Larssen                                      Helsehuset SALIS AS  
Rådmann 
Lebesby kommune     Daglig leder Åsmund Nyhus 
 
Kontrakten utstedes i to eksemplarer. Et til hver av partene. 


